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Se vi estas konstanta leganto de nia revuo, vi certe jam 
konstatis ke ĝi renoviĝis. Nun kaj dank' al nia samideano 
Faustino Castafio, kiu malavare metis je la dispono de 
beleco sian modernan komputilon, por eldoni pere de 
Ĉi tiu nova metodo la revuon kiu, sendube, rezultas pli 
alloga kaj legebla; la literoj estas pli belaj kaj la 
reproduktitaj fotoj estas pli klaraj, pli lumaj.
Ni bedauras nur pri tio ke la vivo de nia Grupo, reflektita 
en ĝi, ne estas tiel vigla kiel ni dezirus, sed ni esperas 
ke en la venonta kaj tre proksima lernojaro nia E-Grupo 
reakiros sian kutiman viglecon.
Alia renovigo okazis, ĉi-foje en H.E.F.; la antaŭa estraro 
plenumis sian fazon kaj nova estraro prenis la torĉon; 
agemaj kaj prestiĝaj esperantistoj kompletigas la novan 
estraron, juĝu vi mem:

Prezidanto. . . . . . . . . . . . . . . .
Vic-prezidanto. . . . . . . . . . . .
Aganta sekretario. . . . . . . .
Vic-aganta sekretario....

Antonio Alonso Nŭfiez 
Alberto Franco Ramirez 
Manuel Ldpez Hernandez 
Luis Gil Pdrez 
kaj dek elstaraj helpantoj

La enhavo de la artikoloj de el tiu 
revuo ne esprimas la oficalan opinion 
de AKA. Pri la artikoloj respondecas 
ties verkintoj mem.
DepOsito legal n-ro. 0/319/85

Ni volas danki la laboron plenumitan de la antaŭa estraro, 
kaj gratuli kaj deziri al al la nova fruktodonan laboron kaj 
plenan sukceson.

Santiago
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Kiam dormas la mevoj?
(Mi \j impresoj pri la 74-a Universala Kongreso en Brajtono)

Post kvartaga restado en Londono ni alvenis al Brajtono la 28-a de Julio, tagmeze, per trajno. La 
vagonaro rapidigis nian veturadon al Ĉi tiu bela urbo. Nia areto -Nikolas kaj lia edzino M.Luisa, 
sin joroj Sampedro, Licer inzu kaj mi- elirante el la stacidomo por preni taksion, estis por ni la 
unua surprizo la kriado d? la mevoj flugantaj tra la aera Estis grandamaso da kriantaj mevoj. Tiom 
abundaj marbirdoj, kiu fi ikis eĉ min, loganto en havena urbo, igis nin supozi la proksimecon de la 
maro.
La areto prenis du taksiojn por translokigi al la hotelo ĉar ĉi tiuj aŭtomobiloj ne tiom 
ampleksas kiom la londonaj taksioj, kiuj kapablis porti kvin personojn, en komfortaj sidlokoj, 
krom kvin grandajn valizojn kaj kvar mansakojn. Post malmultaj minutoj ni alvenis al la modesta 
hotelo kies entreprenistoj, agrablaj homoj, apartenis al la sama familio.
Vespere ni iris al la kongresejo por preni la dokumentaron. Kelkaj geamikoj, gekonatuloj kaj 
samideanoj interŝanĝis salutojn; ekkomencis mian ĝojon.

La 29-a, frue, eble je la 'esa horo matene, mi vekigis pro la kriado de mevoj klare percepteblaj 
ekde nia hotelo situanta 1'elkdeko da metroj de la apuda strando. Ne estas sablo en tiu strando, ĝia 
tereno konsistas el ŝtonetoj grandaj kiel nuksoj. Post nia matenmanĝo, tro abunda, ni iris al la 
kongresejo per malgranda aŭtobuso de nia hotelo. Per tiu ĉi ni veturis ĉiutage ĝis la 
kongres-loko. Tie Ĉi mi demandis pri la ebleco atingi aliĝilojn por la 75-a U.E.Kongreso en Kubo, 
kaj jen ĉagreno-kaŭzan surprizon: tiuj du virinoj de la LKK ne konas Esperanton!
Sed baldaŭ estis kontento kialo por mi ĉar mi salutis amikinojn miajn el Bulgario: Bojana Prodanova 
kaj fiia filino Kina; ili pf tas al mi transdoni iliajn salutojn al Ĉiuj E-grupanoj de Gijon.
Je la Interkona Vespero, en la granda salono nomata Zamenhof, mi renkontigis kun pliaj 
gesamideanoj, inter ili la japanino Mldorl Takamorl kiu tre simpatie parolis kaj parolis pri 
diversaj temoj. Tiu Ĉi festo daŭris ĝis nokto-mezo. Sampedro, Liceranzu kaj mi piediris, 
proksimume dum 25 minutoj, ĝis nia restadejo. La mevoj flugadis kaj kriadis senĉese tra la nokta 
mallumo. Kiam ili dormas?

La 30-a, dimanĉo, estis la Solena inaŭguro de la Kongreso. Tiu Ĉi akto daŭris ekde la deka horo 
ĝis post la dekdua. Formale malfermis la forumon la livrea heroldo de Brajtono, antaŭ pli ol 2.000

gekongresanoj en la salono Zamenhof. John Velis bovenigis al la podio la urbestron, kiun profesoro 
Tonkin dankis al li, pro Jiaj sinceraj salutvortoj, per donaco de ekzemplero de la laste aperinta 
verko gazfi n.T el Hafezo. La ĉeestantoj aŭskultis la salutajn mesaĝojn de nia alta protektanto, la 
antaŭa brita ĉefministro Lordo Wilson kaj de Federiko Mayor, generala direktoro de la Unesko. Post 
longa parolado finigis la akto per Ĉi tiuj vortoj: Esperanto estos vaste parolata nur tiam, kiam 
ni konvinkos la mondon re edukado al lnternacia kunvivado nepre postulas neŭtralan lingvan 
fundamenton. Jen la tasko nun antaŭ ni!.



Vespere, estis ekumena diservo en Kupola Halo. Kiel kutime, multaj geesperantistoj partoprenis en la 
Sankta Meso. Poste okazis, en la Granda Teatrejo de Brajtono, nomata “Salono Baghy" por la 
esperantistaro, diversaj artaj aktoj kadre de la programero “Nacia Vespero": kantado, muziko, danco, 
parolado... Tiu ĉi loko trovigis iom malproksime de la kongresejo kaj ankaŭ de nia hotelo. Kiam 
finiĝis la ludoj, je la dekunua horo nokte, ni promenis tra la stratoj. La vetero estis agrabla, la 
nokta soleco permesis gui tiun promenadon, sed daŭre la mevoj flugas kaj krias rompante la 
silenton.

La 31-a okazis kunveno por pritrakti la Bjalistokan Centron. Estis ankaŭ prelego pri Britujo, 
renkontigo de legantoj de la revuo "Esperanto", teatraĵo, bankedo kaj balo. Ciuj Ĉi estis la 
plej interesaj aktoj por ml. Estis tago plenplena da aferoj... sed ml ne povis ĉeesti ĉiujn. Oni 
diris al mi ke estis agrablaj Ĉiuj kunvenoj. La plej interesa informo estis la anonco de nova 
estraro; la Prezidanto estos John Wells; li kaj ok aliaj samideanoj gvidos U.E.A.-n dum la venontaj 
tri jaroj. El la antaŭa estraro pluestas nur mla amiko Gregoire Maertens, kiun mi gratulis poste.
La l-a de Aŭgusto estis anoncitaj la Belartaj Premioj pri diversaj artaĵoj: poezio, prozo, 
teatraĵoj, kanto, fotografio kaj infanlibroj de la jaro 1988. Ciuj gajnintoj ricevis grandan 
aplaŭdadon de la ĉeestantoj. Allaj fakaj kunvenoj plenumis slan agadon.

La 2-a, merkredo, estis ekskursa tago. Mi elektis la ekskurson TE2 (Rivervojaĝo sur Tamizo ĝis 
Wlndsor). Estis bonŝanca mia elektado. La tago estis belega. La vizito al la palaco Hampton-Court 
estis tre interesa por ml; ml havis okazon ampleksigi mian konon pri la historio de Britujo kaj 
Hispanio; tie mi vidis belegajn pentraĵ-portretojn de niaj iamaj regoj. Ni vizitis tre Ĉarmajn 
ĝardenojn en tiu loka Sekve ni veturis per malpligrandaj Bipoj tra la Tamiz-rivero; dum kvin horoj 
ni guis diversajn pejzaĝojn de la rivero. Ni tagmanĝis, abunde kaj diverse, laŭ la sistemo de 
libera bufedo. Alveninte al Windsor ni vizitis la grandiozan kastelon kaj promenis tra giaj 
ĉirkaŭaĵoj. De tle al Brajton la reveno okazis peraŭtobuse. La mevoj akompanis nin dum la tuta 
veturado.

La sekva tago, kiel kutime, la kriantaj mevoj vekis min frue. Dank’ al tiuj marbirdoj mi alvenis la 
unua al salono por matenmanĝi. Tuj post la alveno al la kongresejo rekomenciĝas la salutadon 
dekstren kaj maldekstron. Diversaj kunvenoj okazas dum la matena Vespere estas lnternacia Ekzameno, 
kaj en la Granda Teatrejo estas prezentata la verkon "Kiel amas la aliuloj". Mia nova amikino 
invitis min ĉeesti festenon en sia restadejo. Peraŭtobuse ni iris al tiu loko, distance sep 
kilometrojn. Venis ankaŭ Rafaela uruefla, eksprezidantino de HEF kaj ties edzo. Entute dekkvin 
personoj partoprenis tiun feston en agrabla etoso, inter ili iu isreaela samideano kiu tiutage 
farigis 81-jaraga kaj kiu tiaokaze ricevis donacon de kelkaj gesamideanoj. Mi donacis al li 
ekzempleron de la revueto HELECO kaj li montris grandan entuziasmon kiam, rapide tralegante ĝin, 
trovis interesajn artikolojn. Samideanino Magdalina kaj mi foriris frue el tie Ĉar ni volis spekti 
la teatraĵon menciitan. Post nia peraŭtobusa veturado ni alvenis al la teatrejo kiam jam la sesio 
estis komencinta. La teatra sesio daŭris ĝis post noktomezo, multaj spektantoj foriris antaŭ la 
finigo, kio igis ke en iuj momentoj oni ne bone povis aŭdi la malfortan voĉoj de la aktorinoj. Je 
la fino ni revenis al nia restadejo. De tempo al tempo niaj "amikinoj" la mevoj salutis nin per 
sonoraj krioj.

La 4-a de Aŭgusto, vendredo, la du plej interesaj programeroj estis la kunsido de "El Popola Ĉinio" 
kaj la Internacia Vespero. La unuan ml ne ĉeestis ĉar okazis en malgranda salono, kun varmega 
temperaturo kaj malmultaj sidlokoj por multaj ĉeestantoj. Ml ne kuragis resti tle en tiuj malbonaj 
kondiĉoj. Mi partoprenis la alian akton en la Granda Teatrejo. Mi estis tie kune kun Danielo, 
Liceranzu kaj tri polinoj. Estis belega vespero; nia ĉarma esperantistino-violonistino Sara Su 
Jones, bela infanino, virte ludis mirindajn muzikaĵojn. Jam preskaŭ finigas la U.K., bedaŭrinde. 
Tiam mi estis malĝoja pensante pri la foriro. Trairante la stratojn, mi aŭdis la marbirdojn, mi 
malbenis ilin pensante ke ili mokis min, ke ili diradis per krio: iru!, iru!, iru!.

La 5-a, sabato, okazis la solena Malfermo de la Kongreso. Je la 10-a horo prezentigis la novaj 
estrararnoj, unu post la alia. Kiel dirite, Ĉiuj estas novaj krom S-ro. Maertens. Fine la delegitoj 
salutis la gekongresanojn. Nia samideanino Rafaela Uruefta salutis nome de Hispanio; Si, per Sia 
kutima flueco, diris malmultajn vortojn, sed koncizajn frazojn.
Tiel finigas la 74-a Kongreso en Brajtono. Mi adiaŭas la gekonatulojn per ĝis-revida penso pri la 
75-a Kongreso en Kubo, al kiu aliĝis jam 300 gesamideanoj el diversaj landoj, inter lli S-ro. 
castillo Jimenez kaj Jose Fernandez Aragon. Tiu adiaŭo havas kiel fona sono la kriado de la 
marbirdoj. Sed-, KIAM DORMAS LA MEVOJ?

Julio Arguelles
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^iaj (feamikoj el...

4F.1R.®.

TENERIFE

Eterna Printempo

26-a de februaro 1988. Je la kvina frumatene. Antao la loĝdomo de Amelia en Munchen ml atendas la 

menditan taksion por veturi al la flughaveno. Frostante, Ĉar finfine nun venis la vintro, mi jam 

staras en la neĝo kaj en la iumo de la stratlanternoj mi vidas la blankajn flokojn, falantaj el la 

nigra ĉielo. Sed malgran tiu lomete trista situacio miaj pensoj estas gajaj, sciante, ke jam 

posttagmeze mi troviĝos en varma, sunbrila lando.

Jam Je la sepa matene ni startis, post kiam oni ŝprucigis la flugilojn de nia A1RBUS 310 per varma 

fluaĵo por forigi la negon kaj glacion. Ankoraŭ antautagmeze ni terlĝls sur TENERIFE, la 'insulo 

de la eterna printempo', laŭ la turistprospektoj. Bedaŭrinte tiu printempo dum la unua semajno 

estis sufiĉe malseka. Pluvis Ĉiutage, ofte dum multaj horoj. La turistoj, kiuj venis por bani en 

la maro kaj reveni kun brunaj vizaĝoj (la plej multaj) tre grumblis. Ĉiam promeni en la urbo, (mi 

loĝis en PUERTO DE LA CRUZ) ne estis la plej bona alternativo, precipe kun tiu trafiko sur la 

stratoj, amasoj da aŭtomobiloj, kiel nun en Ciuj okcidentaj urboj.

Mi partoprenis ĉe mlgradgrupo kun enlanda gvidisto. Dum ses tagoj Jam, frumatene venis aŭtobuso kaj 

kolektis Ciujn migrantojn de la diversaj hoteloj. Ni veturis al ĉiuj anguloj de la insulo, poste 

ni migris Ĉirkaŭ kvin horoj, tra faŭkoj, en arbaroj kaj montaroj. Plejofte dum pluvado, ne tro 

agrabla! Unufoje ni migris en la t.n. CANADAS, reglono en alteco de 2000 metroj, tie ni eC marŝis 

en malseka neĝo, ni nur povis imagi ia belecon de la pejzaĝo Ĉar ni vidis nenion nur nebulon. 

Tamen en la grupo, ĉirkaŭ 20 personoj, la plej multaj el la norda Germanio, regis bonhumoro. 

Kelkfoje Ja ankaŭ brilis la suno! Kaj tuj estis tre varma, la kanaraj insuloj situas tre sude, 

Ĉirkaŭ 500 kilometroj okcidente la marboro de Afriko, meze en ia atlantiko.

Oni supozas, ke ankaŭ la praloĝantoj estis berberaj triboj el nord-Afriko, la t.n. 'Guanĉoj*. Dum 

la tempo de la malkovro de Sud-Amerika la GuanCoJ estis atakitaj kaj finfine ekstermitaj de la 

hispanaj konkeristoj, ia "Conquistadores”. Ankaŭ sub la signo de la katolika kruco!

Post adiaua festo de nia grupo mi ankoraŭ havis unun semanojn por mia propra dispono. Kaj, kia 

ĝojo, la vetero pllbonotfis! Nun la montoj estis videblaj, super Ciuj tute majeste la neĝkovrita 
TEIDE, kun 3720 metroj la plej aita monto de Hispanio! Mi luis motorbiciklon, kiel en Kreta denove 

250 ccm Jamaha masino. Ciumatene mi forlasis mian komfortan apartementon en PUERTO DE LA CRUZ, 

veturis laŭlonge de marbordoj, aŭ super montoj, tra valoj al la interno de la insulo. En iu vilaĝo 

mi parkis kaj migris en la belega pejzaĝo. La vegetacio tie estas unika, oni povas travivi kvar 

klimataj zonojn. En la valo grandaj plantetoj de bananoj. Kreskas ankaŭ palmoj. Do, tropika zono.
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Specialaĵo inter la arboj 
est£.s la "Drako-arbo", devenas el 

la oriento, grandega ekzemplero,

dumiljara staras en la urbeto Icod 
de los vinos, vera vidindaĵo.

Sur la rokoj kreskas multaj specoj 

de kaktoj. Kaj multaj floroj, dum la 

tuta Jaro tie floras, vintro ne 

ekzistas. PII alta etendigas grandaj 

pinaj-arbaroj. Kaj Ĉirkaŭ la pledo 
de la "rego inter la montoj, la TEIDE, 

en alteco de 2000 metroj la CASADAS, estas 

preskaO luna pejzago kun bizaraj 
rokformacioj en diversaj koloroj. Kaj sur la 

pinto de la Tei Ie alpina regiono, ofte kun 

nego ankaŭ somera.
Denove mi migru en arbaroj, tra sovagaj 

faŭkoj, grimpis sur .«ontoj, nun tute sole sed dum 

sunbrilo kaj varmeco.

La kulminon mi travivis du tagoj antaŭ mia 

hejmenflugo. De Puerto de la Cruz mi veturis per la motorbiciklo 50 kilometroj, de la tropika 

zono supren tra la pinaj arbaroj, poste la Cahadas, kle trovigas la valstacio de la kabla 
fervojo, la teleferico. Multaj turistoj jam atendis, sed preskaŭ Ciuj nur veturis ĝis la 

montstacio, por gui de tie la unikan elrigardon. La plej kuraĝaj, kompreneble ankaŭ mi (1) 

grimpis ankoraŭ super rokoj kaj nego ĝis la pinto. Poste ni fakte staris sur la plej 

alta monto de Hispanio, en alteco de 3717 metrojl

Neforgesebla travivaĵo, estis videblaj ankaŭ eiuj aliaj insuloj de la kanara arkipelago, meze en 

la atlantiko, kiuj nomigas Gran Canaria, La Gomera, Hlerro kaj La Pallia.
Sur la pinto de la Teide el kafiitaj truoj venas vapornubetoj kun &.ulfura-odoro, estas vulkana 

montaro.
La reflugo ankaŭ estis travivaĵo, 

ege interesa. Post 1800 kilometroj 

super la maro ni vidis el 10000 metroj 

la hispanan marbordon en Cadiz, 

poste Sevilla, Madrid, la blankajn 

montojn de la Pireneoj, superflugis 

la regionojn tute proksime de 
Perpignan, vidis Toulouse. Kvar 

kaj duono da horoj daŭris la 

flugo de Tenerife ĝis Munchen. 
Tie atendis min denove la 

vintro kun nego kaj frosto.

Sed dankinde ankaŭ al Amelia, 

kiu varmigis min.

Plej malfrue depost tiu 

momento mi sciis, ke ml la 

venontan vintron denove 
fugos al Tenerife, la 

INSULO DE LA ETERNA 

PRINTEMPO!.
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La Franca Revolucio de 1789 - Ties antaŭaĵoj

Dum ĉi tagoj oni festas solene la du-ĵarcentan 
jubileon de la Granda Franca Revolucio. Multaj 
presartiholoj haj televidaj elsendoj dediĉitaj 
al tiu evento substrekas la gravecon de tiuj 
okazintajoj de la jaro 1789 kaj sekvintaj por 
la ekestigo de nova mondo staranta sur alia 
bazo ol antaŭe.
La antaŭa koncepto de la politika povo absoluta 
de la reĝoj, pravigita laŭ la formulo "dia 
rajto" estis anstataŭita de U koncepto formulita 
kiel "popola suvereneco". Fame okazis pri aliaj 
konceptoj kaj ideoj sur kiuj baziĝis la Malnova 
Reĝimo, la privilegioj kaj altrangeco de la 
aristokrataro surbaze de nobela deveno cedis 
antaŭ alitipa supereco: ties de la monposedantoj, 
de la homoj kiuj riĉiĝis ner la industrio, la 
komerco, la scienco kaj la laboro. La antikvaj 
feŭdismaj rilatoj inter sinjoroj kaj servutuloj 
malaperis kaj ekestiĝis novaj labor- kaj 
negoc-rilatoj libervole interakordataj inter la 
respektivaj roluloj. La homoj ĉesis esti 
regatoj sen politikaj tajtoj kaj fariĝis 
civitanoj. Krome estis formulitaj deklaracioj 
de rajtoj de la homo kaj de la civitano. Kaj 
la homoj restis submetitaj nur al la leĝoj kaj 
ne al la arbitra libervolo de la reĝoj aŭ lu 
ajn despoto.
Klarigendas ke ĉiuj ĉi atingajoj de la burĝa 
revolucio -esprimitaj per la devizo: LIBERECO, 
EGALECO, FRATECO- ne konkretigis tuj en Ĉiuj 
lokoj. Fakte, la historio de la du lastaj 
jarcentoj estas konstituita de senĉesa batalado 
en ĉiuj mondpartoj inter la fortoj celantaj 
realigi tiujn idealojn kaj tiuj kiuj kontraŭstaras 
tiun intencon. En tiu dujarcenta procezo okazis 
pliaj revolucioj tiel en Francio kiel en aliaj 
landoj, luj el tiuj revolucioj eĉ preterpasis 
la kadron de la burĝaj anpiroj kaj havis kiel 
ĉefrolanto aliajn sociajn klasojn. Foje la 
progreso estis rapida, foje malrapida, iam tute 
haltis la procezo kaj eĉ okazis retroirado en 
iuj lokoj. Sed ĝenerale la nova mondo nepre 
antaŭenmarSis kaj nun oni povas optimisme 
esperi ke senĉese pludaŭror la homa progresado 
ĝis la atingo de la plei altaj pintoj de la 
idealoj de la homaro pti libereco, egaleco, 
justeco, paco kaj homfrateco. La sociaj banĝoj 
estas pli kaj pli profundaj kaj okazas pli kaj 
pli rapide ol ĉiam antaŭe, kaj tio ne nur 
en la sociaj rilatoj sed ankaŭ en la tereno 
de la scienco kaj la tekniko . En ĉiuj terenoj 
la homaro progresis pli dum la lastaj jarcentoj 
ol dum ia multaj antaŭaj jai miloj, kaj la proceso 
senĉese fariĝas pli kaj pli rapida. Nedudeble 
la startpunkto de tiu progresa procezo de la 
nuna erao estis la decidaj okazintajoj de la 
jaro 1789 en Francio.
Ne nur la homoj de la postrevoluciaj epokoj 
perceptis la gravecon de la Franca Revolucio 

por la ekkonstruado de la nova mondo. Mem 
la samtempanoj de la eventoj de 1789 komprenis 
ke tiam okazis io eksterordinara en la homa 
historio. La disfaligo de la Malnova Reĝimo 
estis kvazaŭ kataklismo por la popolo alkutimigita 
al la absoluta politika povo de la reĝoj 
kaj al la feŭdisma superregado de la terposedantaj 
nobelo).
Sed tiu revolucio ne estis subita kaj ne-atendita 
hazarda okazajo. Dum kelka) jarcentoj maturiĝis 
la kondiĉoj kiu) generis la rompiĝo de 1788. 
La krizo de la feŭdisma sistemo estis profunda 
kaj longdaŭra, ka) ne nur en Francio. Ega) 
konvulsioj skuigis la socian kaj politikan 
sistemon en Britio, Hispanio, Francio, Germanio... 
dum la lastaj jarcento) de Mezepoko kaj dum 
la tuta Moderna Erao. La ribelo) de la kamparanoj 
fariĝis pli ka) pli oftaj ekde la 14-a jarcento. 
Cl tiu) estis signo de la kreskanta konsciiĝo 
de la kamparana) amaso) pri la senracio ka) 
sentaŭgeco de iu socia sistemo kiu troe 
subpremigadls ilin. Sed apud la kamparano) aperis 
tiam alia nova socia aganto kiu denaske fariĝis 
kontraŭstaranto de la feŭdisma) privilegio) de 
la aristokrataro. Temas pri la urbano), la 
loĝanto) de la urboj. La vorto "burĝa" aŭ 
"burgulo" en la latindevena) lingvo) etimologie 
signifis "urboioĝanto". La urboj kreitaj dum 
Mezepoko estis loĝantar-amasigo) konstituita) 
el homoj kiu) lam forlasis -lli aŭ iliaj 
antaŭulo)- la kamparan medion ne rezignante 
antaŭ la feŭdismaj Ŝarĝo) kiu) pezis sur la 
kampara loĝantaro. En tiuj loko) floris la 
arto), la komerco kaj kelka) industrioj, kaj 
poste la universitato). Tiuj urbo) elektis la 
reĝojn kiel altaj protektanto) kontraŭ la 
troaj postulo) ka) la feŭdisma povo de la 
nobelsinjoroj kiu) subtenis ilian pozicion 
ekde ilia) armita) ka) fortikigita) kasteloj 
meze de la kampara zono kiun ĉiu el ili 
kontrolis.
Tiu fenomeno eble ne estis perceptebla al la 
okuloj de la tiutempa) vivanto), sed en tiuj 
urbo) kiel Londono, Parizo, Toledo, Barcelono, 
Lisboo, Roterdamo, Florencio kaj multa) aliaj, 
enestis la ĝermo de la estonta (nuna) mondo. 
La financa sistemo kaj la unua) banko) kreiĝis 
en tiu medio, samkiel la unuaj industrio) kaj 
komercaj firmo). En la politika tereno, aperis 
tiam la unuaj respublikoj ka) parlamenta) 
reĝimoj de la Moderna Erao -kazo de Italio 
kle floris la respubliko) de Venezio, Florencio 
kaj allaj- kaj en alia) loko) la reciproka 
inter-apogo inter la burĝaro (urbanaro) kaj 
la reĝo) metis la bazon de la absolutaj 
monarkio). Sed ĉefe, en tiu etoso estis forĝita) 
la nova) homtipoj kies destino estis radikale 
transformigi la aspekton ka) la esencon 
de la mondo: la intelektulo), maristo), artisto), 



sciencistoj, esploristoj, komercisto). Ciu) el 
homa) kolektivo) estis la ĉefrolantoj de la 
Brava) eltrovoj kiu) siouis la komencon de la 
nova erao: malkovro, esploro kaj konkero de novaj 
kontinento), perfektigo de la ^Ip-konstrua arto 
ka) la arkitekturo, inventado de la artilerio 
ka) la pres-arto, disvastigo de la monda komerco, 
ka) ankaŭ evoluo de la ideoj: Humanismo, 
Protestantisma Reformacio, ka) poste la Klerismo 
kaj la Enciklopedio.
Ciu) ĉi inventaĵo) ka) ideologia) elemento) 
samtempe estis rezulto de okazinta) sociaj 
Ŝanĝo) ka) generanta kaozo de nova) socia) 
konvulsioj, kiu) siavice, aoante en senhalta 
dlnamik-procezo, evoluton la homan pensmanieron. 
Eble la plej grava el tiuj socia) konvulsio) 
de la Moderna Erao antaŭ la Franca Revolucio 
estis la okazintajo) en Anglujo la Jarojn 
I644-I64B, Pli ol unu jarcento antaŭ la Franca 
Revolucio, en Anglio okazis kvazaŭ ĝenerala 
provo de la eventoj de Parizo 1788-1883. La 
burĝaro, kun la helpo de la kamparanaro ka) 
alia) popolaj tavolo) metis finon al la 
regad-povo de la nobelaro, asignis la politikan 
povon al Parlamento, faligis la absolutan 
povon de la monarĥo), ka) detronigis ka) fine 
ekzekutis la reĝon...
En tiu ĉi punkto ni devas priatenti la politikan 
enhavon de ambaŭ revolucio), la angla ka) la 
franca, al kiu) ni povas aldoni aliajn historiajn 
eventojn kiel la milito de la Komunumo) en la 
hispana regno de Kastilio (1520-1522), la 
ribel-mtllto de la nederlandano) kontraŭ la 
Habsburga) reĝoj de la hispana Habsburga dinastio 
laŭlonge de la 16-a Jarcento, la disturbo) de la 
Frondo en Francio dum la infanaĝo de la reĝo 
Ludoviko la 14-a, la tumulto) de Skilaĉe en 
Madrido (1766)...
En ĉiu) ĉi socia) mobillziĝo) ĉeestis iu 
stranga komponajo. Stranga ene de la ĝenerala 
kontraŭfedisma karaktero de la popola agado 
dum tiu longa tempo-periodo, ĉar tiu) sociaj 
konvulsio) ka) ribeloj aldirektlĝis kontraŭ la 
reĝa absolutismo krom kontraŭ la feŭdismo en 
iu) kazo), ka) en alia) kazo) eĉ kunagadis 
la nobelaro ka) la popola) forto) en tiu) 
movado) kontraŭ la absoluta povo de la reĝo). 
Tiu fakto postulas lan analizon konsiderante ke 
la absolutisma monarkio naskiĝis iam, en la 
periodo de la kontraŭfeŭdisma popola rezisto, 
kiel aliancano de la popola) forto). Antaŭ la 
15-a jarcento la reĝoj ne havis la povon kiu 
poste karakterigis la monarkian sistemon. Meze 
de la nobelaro la reĝo estis nur prltnuo 
inter pareo (la unua Inter egalaj) ka) la 
nobelsinjoroj estis ligitaj al li pere de ia 
juro de vasaleco. Dume alia) malgranda) nobelo) 
estis ligita) ka) submetita) al la grandaj 
pere de simila jur-rilato, ka) la servutulo) 
okupadis la bazan (malsupran) lokon de tiu socia 
piramido. Cl tiuj estis regata) de la reĝo), 

sed pere de la nobeloj, ne rekte.
Tiu sistemo bone funkciis dum longa tempo. La 
nobelsinjoroj kaj kavaliroj fidele respektis 
kaj igis la aliajn respekti ia reĝan aŭtoritaton. 
Dume ili sintenis patrece rilate al la popolanoj 
al ili submetitaj. En ta hispana lingvo, kiu 
formiĝis en tiu epoko, la sama vorto signifas 
"nobelo” kaj ''nobla”, kaj ia vorto "kavaliro'' 
signifas ankaŭ sincera, verdira, fidela, malavara, 
honoro-zorgema... La prototipo de la tiamaj 
nobelaj kavaliroj estis ta "Cid" Rui Diaz de 
Vivar, pri kiu ekzistas keikaj legendoj en nia 
lando. Li, kiel ĝenerale Ĉiuj nobelsinjoroj 
de tiu epoko, estis protektanto de la kamparanoj 
loĝantaj en la Ĉirkaŭaĵoj kontraŭ ta agresoj de 
la malamikoj, kaj postulis de ili moderan 
servutan imposton.
Sed iom post iom ta sistemo kuruptiĝis. La 
nobeloj de la 14-a kaj IS-a jarcentoj tute ne 
estis noblaj, lli estis por la malfeliĉaj 
kamparaj servutuloj submetitaj al ili pli rabemaj 
ol la araboj kontraŭ kiuj pretendis defendi 
ilin. Kaj la kavaliroj tute ne estis fidelaj; 
ili kondutis arogantece kaj ribeleme kontraŭ 
la reĝoj. En la hispana regno de Kastilio estis 
laŭlonge de la 14-a kaj IS-a jarcentoj gravega 
konfuzo kaj malstabileco. La malordo kaj la 
malfideleco atingis ta reĝan familion mem. Ofte 
la filoj kaj la fratoj de la reĝo estris 
kontraŭemajn partiojn kaj interfrontiĝis en 
konstantaj civitmilitoj. En la diversaj partioj 
kontraŭantaj militis multaj nobeloj kiuj tute 
ne respektis sian vasaleco-ĵuron al la reĝo. 
EĈ okazis ke iu reĝo -Petro ta l-a- estis 
mortigita fare de lia bastarda frato kiu poste 
anstataŭis lin sur la trono kun la aprobo de 
plejparto el la nobelaro. Kiam post kelkaj 
jarcentoj iuj popoloj detronigis kaj ekzekutis 
siajn reĝojn, la ekzemplo de ne-respekto al 
la pretendita "dia rajto” de la reĝoj venis 
precize el tiu nobelaro kiu plej enfazis pri 
tiu "dia rajto”.
Revenante al la afero de Kastilio, ta nova dinastio 
Trastamara restis por Ĉiam submetita al ta premo 
kaj la forto de tiu senmodera klaso de 
feŭd-sinjoroj kiu tiom maldece partoprenis en 
ia ek-starigo de tiu dinastio. La aŭtoritato 

de la reĝoj preskaŭ tute malaperis kaj la 
militaj interfrontiĝoj inter la partioj de la 
nobelsinjoroj fariĝis pli oftaj. En tiu ĥaosa 
situacio ta popolaj tavoloj kaj la reĝoj 
rezultis aliancitaj kontraŭ la feŭdaj sinjoroj, 
ili ne estis naturaj aliancanoj sed nur 
konjunkturaj aliancanoj, sed tamen aliancanoj. 
Simila procezo okazis en aliaj lokoj; la "milito 
de la du rozoj" en Anglujo kaj la "milito de 
la tri Henrikoj” en Francio havis similajn 
karakterajn ol la priskribita situacio de 
Kastilio. Sed nenie la kontraŭdiroj estis tiom 
akraj kiom en Hispanio. Tial la evoluo-procezo 
al ta monarkio absolutisma, kiel reago kontraŭ 
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la anarkio de la nobelaro, ettis en Hispanio 
pli firma haj pli rapida ol en ĉiuj ceteraj 
lonoj. En Kastilio dum la reĝad-periodo de 
Johano la 2-a (1405-1454) ĉi tiu redo plurfoje 
estis sekvestrita naj Kondiĉinta de la 
interbatalantaj nobelar-partloj, neina) urboj de 
Kastilio estis okupitaj de la ribelulo), la 
rentoj de la regno estis asignita) al la grandaj 
nobel-familio) naj la lando rezultis ruinigita 
per senĉesa civilmilito. La afero estis eĉ pli 
ĥaosa dum la reĝado de Henrmo la 4-a, filo 
de la antaua.
Sed la Kontraŭdiro) de tiu freneza situacio 
atingis slan Kulminon. La popolo reagis Kontraŭ 
la Korupteco de la nobelsinjoroj Kaj apogis 
Kontraŭ ĉl-tluj la plifortigon de la rega 
povo. Dum la epono de la t.n. "Katolikaj Gerefio)" 
la reĝa autoritato fariĝis tre potenca, la 
Kamparulan, urba) loĝantaro), Intelektuloj, la 
malalta) tavoloj de la pastraro Kaj ĝenerale 
ĉiu) socia) sektoro) esceptante la nobelaron 
apogis tiun procezon, Kiu plifirmigi* Kaj 
aKcentlĝls en la seKvaj generacioj. La feUdlsma 
sistemo pludaŭris sed tre transformigita. La 
nobelsinjoroj Konservis slan eKonomlan povon, 
siajn bienojn, sed lli ne plu havis politikan 
povon. Dum la reĝado de la Habsburga dinastio 
en Hispanio (Karolo la germana lmperiestro, 
Filipo la 2-a...) la nobelo) restis Kiel ornamo 
de la reĝa Kortego. La grafo) Kaj la duKo) 
plenumis anKorau iujn rolojn Kiel ministro), 
armeo-estroj Ka) guberniestroj sed sub la firma 
gvido de la reĝo), en Kies Kortegoj pli Kaj 
pli KresKls la influo de la reĝaj seKretario) 
Kluj estis popoldevenaj advokatoj Kaj pastroj. 
La monarKio fariĝis pli Kaj pli absoluta Kaj 
la povo de la reĝoj fariĝis ne-disKutebla.
Tiu sistemo de la absolutisma monarhio estis 
poste Konvene imitita en aliaj landoj. En Francio 
poste la sistemo pliperfektigis Ka) atingis la 
ple) altan gradon ene de la modelo. La Kortego 
de la franca) reĝo) de Versaljo (Ludoviko la 
14-a, LudoviKo la 15-a Kaj LudoviKo la 16-a) 
estis la plej Kompleta esprimo de la absolutisma 
povo de la reĝoj Kaj la identiĝo de ĉl-tluj 
Kun la povo de la Stato. Tle la reĝo regis 
helpita de cento) da buroKratuloj el popola 
deveno (advoKatoj, inĝenieroj, arkitekto), 
ekonomiistoj..,) Kaj la nobelsinjoroj utilis nur 
Kiel ornamo de la Kortego, por aKompanl la reĝon 
en la ĉasado Kaj en protoKola) ceremonioj.
Sed ĉi tiu sistemo, la reĝa absolutismo, Kiu 
iam havis progresistan Karanteron, siavice 
Koruptiĝls ankaŭ ĝi. Jam ml diris Ke la alianco 
reĝo/popolo ne estis natura sed nur KonjunKtura. 
luj reĝoj trouzis sian absolutan povon eĉ 
Kontraŭ la popolo. La menciita milito de la 
Komunumo) en Hispanio estis reago Kontraŭ erara 
politiko de la lmperiestro Karolo la 5-a. Fro 
similaj eraro) la hispana) posteuloj de tiu 
monarĥo devis alfronti la ribelon de la 

nederlandanoj. En nia lando mem, estis ankaŭ 
frukto de tiu reĝa absolutisma povo la kreado 
de institucioj kiei la religia Inkvizicio kiu 
malebligis la religian liberecon kaj kiu kulpas 
ankaŭ pri la forigo de la judoj kaj la maŭroj. 
Kiel antaŭe la feŭdismo, tiam la absolutisma 
monarkio perfidis la progresistan taskon kiun 
asignis al ĝi la Historio.
Sed la plej grava eraro de la absolutisma reĝimo 
estis ne kompreni ke ĝia rolo finiĝis kiam 
maturiĝis la sociaj fortoj kapablaj anstataŭi 
por Ĉiam ta antikvan nobelaron kiel reganta 
klaso. Kiel dirite, la unuan paŝon oni donis en 
Anglio meze de la 17-a jarcento. Tiam la burĝaro 
de tiu lando atingis ian rolon en la gvidado de 
la Stato kune kun la aristokrataro, kaj la 
absolutisma povo de la reĝoj komecis esti 
limigita. De tiam en tiu lando la situacio 
evoluis en la progresista senco de ta Historio, 
kaj strange, tiu evoluo okazis relative pace kaj 
harmonie ekde tiuj revoluciaj okazintajoj 
menciitaj. Ci tiu eble estas la sola kazo 
de politika evoluo-procezo pace disvolvigita dum 
tiom loga tempo-periodo.
La angla ekzemplo estis por la francaj filozofoj 
de la Enciklopedio la sekvenda vojo. Kiel sciate, 
Voltero, unu el la Ĉefaj ideologiistoj de la 
antaŭrevolucia etapo vivis dum iom da tempo en 
Britio kaj estis inspirita de la politika sistemo 
de tiu lando.
La Enciklopedio -publikigaĵo por diskonigo de 
Ĉiu scienca, politika kaj socia kono de tiu 
epoko- havis kiel celo prepari la pacan evoluon 
al socio pli demokratia. Tiu evoluo estus povinta 
okazi pace kaj harmonie. Fakte, en Francio 
Ĉiuj kondiĉoj; ekonomiaj, politikaj, Bociaj 
kaj kulturaj, permesis esperi ke la transiro 
al la dezirita socio-tipo ne estos traŭma. Jam 
ni konstatis ke de antaŭ multaj jaroj la 
aristokrataro estis plene submetita al la reĝa 
povo. La regantaj reĝoj de la kortego de 
Versajto gvidis la aferojn de la Stato pere 
granda taĉmento de specialistoj pri Ĉiuj 
regad-materioj. Tio estis grava paŝo antaŭen 
en la direkto de la popola interveno en la 
demarŝado de la publikaj aferoj. Tiu prozeco 
estuB povinta daŭre sekvi ta entreprenitan 
vojon ĝis ĝia logiga kulmino: la ekestiĝo de 
la demokratio.
La kuniĝo de kelkaj faktoroj detruis la necesan 
ekvilibron en la forto-rilatoj. Ekde la jaro 
1774 estis reĝo de Francio Ludoviko la 16-a. 
Al tiu homo, sendube inteligenta, mankis 
ta karaktero-forto de liaj antaŭintoj por 
persisti en la politiko de la dinastio. Ekde 
la komenco de lia reĝado li falis sub la 
influo de la aristokrataro kiu tiam rehavis 
ioman forton. La egaj elspezoj pro la militoj 
en kiu Francio intervenis ruinigis ta ŝtatan 
trezorejon. Dume la nobeloj eBtis riĉaj kaj ili 
pretendis transformi sian ekonomian povon en 



politikan povon. Illa Interveno en alpreno de 
politikaj decidoj je la ple) alta nivelo estis 
pli Haj pli perceptebla. Apogi® tiujn intencojn 
de supre la reĝino Maria Antonietino. En la 
linio de la interesoj de tiu Klaso kiu serĉis 
rehavi sian antaŭan povon, oni dekretis ke al 
la nobeloj estu konsentite la ne-pagado de 
imposto). Tiam la eklezia pastraro estis alla 
grava klaso kiu havis multajn privilegiojn. 
Sekve, la subteno de la luksega kortego de 
Versajlo kaj cetera) bezonoj de la Stato 
falis sur la popolo, la tiam nomata "Tria 
klaso". Tiu Tria klaso estis formita per ĉiuj 
tavoloj popolaj: la kamparano) kaj la malriĉa) 
loĝanto) de Parizo kaj aliaj urboj -kluj tiam 
malsatis pro la malbona) rikoltoj de la antaŭa 
jaroj- kaj la divers-grada burĝaro inter kiuj 
estis riĉega) homo) kaj alia) malpli riĉa). 
Sed tiam tiu tuta hom-amaso estis konata 
laŭ la menciita titolo de "Tria klaso" aŭ "Tria 
Stato". Poste, dum la disvolviĝo de la 
revoluciaj okazintajo) de la jaroj 178B-I788, 
tiuj diferenco) naskis kontraŭdirojn kaj koliclajn 
alfrontiĝo) inter la diversaj tavoloj de tiu 
"Tria klaso", kiuj speciale signis la sangoplenan 
karakteron de la Franca Revolucio. Sed la studo 
de tiu revolucia periodo falas for de la celo 
de ĉi tiu artikolo kiu pretendas nur analizi 
la antaŭaĵojn de la revolucio.
La revolucio ne-eviteble venis kiam la vojo de 
la paca evoluado malsaĝe estis fermita de la 
kortego de Versajlo interropante tion klo 
estis la tradicio de la Borbona dinastio ekde 
la epoko de la ministro Riĉeljeu kaj eĉ 
antaŭe. La popolaj klasoj kaj tavolo), kaj 
inter ili ĉefe la burĝaro kaj la intelektularo 
komprenis ke de tiam ili devis resti solaj en 
la vojo al la demokratia destino de la socio, 
sen la ĝistiama kunlaboro de la krono. En la 
konstitucio kiu poste ellaboris tiuj forto) oni 
asignis al la reĝoj la rolon esti nur ornama 
pinto de demokratia sistemo, ornama pinto kiu 
povas esti aŭ ne. Hodiaŭ, fakte, ĉiuj Stataj 
konstitucioj en la mondo iamaniere imitas la 
modelojn anglan kaj francan, forĝita) en la 
respektiva) revolucio) de tiu) lando), kaj 
solene deklaras la popolan suverenecon. Multaj 
regantaj dinastio) en la mondo adaptiĝis al 
tiu formulo kiu estas la ĉefa konkero de la 
Franca Revolucio kaj signo de la progresado 
de la Historio al la plena homa libereco. Eĉ 
la plej antikva dinastio de la imperiestroj 
de Japanio devis alpreni tiun karakteron por 
pluekzisti. Kaj falis definitive antikvaj kaj 
prestiĝaj dinastio) kiel tiuj de Ĉinio, 
germanio, Aŭstrio, Rusujo kaj Etiopio, kiuj 
pretendis marsi kontraŭ la fluo de la Historio 
intencante persistlgl -preter ĝia racia limo- la 
absolutisman reĝimon.
Ci-tiu trarigardo de ta historiaj antaŭaĵoj de 
la Franca Revolucio estus senutila se el ĝi 

ni ne Ĉerpus ian instruon. La leciono kiun 
alportas al ni nian studon estas ke ĉiu socia 
sistemo, Ĉiu reganta klaso, kapablas pluekzisti 
nur dum ĝi plenumas la rolon kiun la Historio 
asignis al ĝi. Ni vidis kiel la feŭdisma 
sistemo kaj poste la absolutisma reĝimo fiaskis 
kiam ili koruptiĝis kaj agis nur laŭ 
egoismaj interesoj kontraŭstarante la progreson 
de ta libereco kaj la justeco inter la homoj. 
Hodiaŭ regas ankoraŭ la fortoj kiuj prenis la 
torĉon de la Historio dum la Franca Revolucio. 
La burĝaro daŭre estas la supereganta klaso de 
nia socio. Sed estas skribite en neniu loko ke la 
mastrumado de la socio fare de tiu klaso devos 
daŭri kaj daŭros por Ĉiam. La socio daŭre 
devos evolui al la plena disvolviĝo de justaj 
rilatoj inter la homoj. Tio ne estis atingita 
sub la burĝa regado, kaj la Historio naskis 
aliajn fortojn kiuj pli estas sentemaj ol la 
burĝaro pri iuj homaj problemoj kiel la socia 
kaj ekonomia ekspluatado de ta homo fare de ta 
homo, ia rasismo k.a. kaj tiuj fortoj, kiel la 
proletaro, kuraĝis entrepreni en iuj lokoj siajn 
proprajn revoluciojn kaj siajn proprajn 
programojn.
Ĉar ni vivas en la epoko kiam disvolviĝas tiuj 
novaj fortoj -alternativo de la Historio por 
certigi la senĉesan progreson de la homaro-, ni 
ne kapablas rigardi ta situacion perspektive kiel 
ni faris kun la antaŭaĵoj de la Franca Revolucio. 
Ni povas nur konjekti ke tiuj, aŭ atiaj, fortoj 
nepre disvolviĝos kaj ili estos pretaj por 
plenumi ilian rolon se iam la burĝaro entute 
estos baro por la homa progresado. Se ni faras 
bilancon de la ĝisnuna agado de ta gvidanta klaso 
ni trovas en ĝi diversspecajn fruktojn. Unue, 
sub la burĝa gvidado la socio atingis tre altan 
nivelon de materia progreso. La scienco kaj la 
tekniko tre ege disvolviĝis, kaj la industrio 
profitis Ĉiujn sciencajn eltrovojn de la scienco 
kaj la tekniko por plibonigi la homan vivnivelon. 
Tiu rezulto sendube pravigas antaŭ la Historio la 
fortojn kiuj atingis ĝin. Alie, estas ankaŭ 
malbonaj fruktoj en la sama arbo. La kapitalismo, 
la koloniismo kaj la imperiismo alportis 
ekspluatadon, doloron kaj malfeliĉon por 
milionoj da homoj. Nun ta dubo estas Ĉu nia socio 
sukcesos entrepreni la nesesajn ŝanĝojn pace, 
per saĝa kaj harmonia evoluado, aŭ mate ta 
militoj kaj la revolucioj daŭre estos necesaj por 
realigi la markadon al la homaj celoj.
Sed ne estas dubo pri tio ke tiu marŝado daŭre 
sekvos, kaj ke la homaro generos kaj generas ankaŭ 
en nia epoko, kiel okazis dum Mezepoko, la 
hom-tipojn kiuj akuŝos la novan mondon. Mi votas 
kredi ke inter tiuj progresistas hom-tipojn kiuj 
naskos pli justan, pli liberan kaj pii pacan 
mondon, troviĝas la geesperantistoj.

Faustino Castaŭo Vallina
Cijon, la 14-a de Julio - 1888



Nia amiko Luis Serano, kiu ofte kunlaboras per 
siaj artikoloj en nia revueto, prelegis dum la 
pasinta landa Kongreso de Esperanto en Bilbao. 
Ekde ĉi tiu numero de beleco estas 
publikigata la teksto de tiu prelego, per kiu 
li prezentas sian opinion ekde tute persona, 
propra, vidpunkto pri la kompleksa temo de la 
homa konfliktemo.

La homa konfliktemo.
Kara kongresanaro, per ĉi tiu kontribuo al la kongreso, mi celas altrudi al vi nenian kriterion mian pri 
ĉi tiu grava temo, kiu estas la konfliktoj inter la homoj. Mi intencas, ĉiam surbaze de mia modesta 
kapablo, tiom objektive kiom eble eksponi al vi miajn pensojn, kiuj ja estas la rikolto de mia vivo, 
vivo de modesta laboristo, kiu en iuj okazoj eĉ ne tio mi estis, ĉar simple mi estas senlaborulo.
Ofte dum mi laboras, dum mi sidas rigardante la televidon, kiam mi promenas kaj en multaj aliaj momentoj 
de mia vivo, mi demandas al mi, kial estiĝas tiom da konfliktoj inter la homoj?, ĉu en si mem la homo 
estas konfliktema?, ĉu la konfliktemeco de la homo estas denaska?, ĉu ĝi troviĝas en la sango mem?, 
aŭ, ĉu la matoonaj rilatoj inter la homoj estas frukto de la socio?. Evidente, estas multaj demandoj por 
tuja respondo kaj eĉ se mi estas sincera mi ilin ne kapablas respondi kontentige. Sed mi povas ilin 
analizi laŭ socia vidpunkto. Mi povas diri, ke mi konas la kaŭzojn kaj motivojn, kiuj igas la homon 
konfliktema, kaj eĉ mi kuraĝas diri, ke mi konas la solvon.
lam, kiam mi estis tre juna, en miaj unuaj lernejaj jaroj, verdire la unuaj kaj la lastaj, oni instruis 
min, laŭ katolika kredo, ke je la komenco de la homaro, en la unua konflikto inter la homoj oni mortigis 
la kvaronon de la loĝantaro. La instruisto tre insistis, por ke ni lernu parkere tiun gravan 
prahistorian eventon. Fakte mi ĝin lernis parkere, kaj tiel restis en mia menso dum mia tuta vivo. Vero 
estas ankaŭ, ke ĝi havis dum multaj jaroj nenian intereson por mi. Eble tiu okazintaĵo estis tiom 
malproksima, ke pensi pri ĝi estas granda absurdaĵo. Nun, kiam la jaroj blankigas mian hararon, kaj la 
vivo kaj rilatoj inter la homoj havas alian karakteron, mi demandas min. Kial oni mortigis la kvaronon de 
la homaro?, ĉu tio signifas, ke ni naskiĝis kun tiu difekto spirita kaj mensa?, ĉu tio estas deviga 
heredaĵo por ĉiu homo?, sed al tiu demando, mi tuj respondas nee, ĉar estas homoj, kiuj ne estas 
konfliktemaj kaj ĉi tiu rezonado donas al mi kuraĝon kaj fidon je la homo mem. ĉar, ĉu la vivo havus 
celon, se ni ne fidus je la homo?
Poste la scienco anoncis, ke la homo devenas de la -ni diru, bestoj-, kaj karaj gesamideanoj vi bone 
konas la principon nome: la evoluon de la specoj. Tiu ekspono de la scienco ankaŭ pensigas min kaj mia 
meditado pri la konfliktoj inter la homoj instigas min kredi aŭ opinii, ke se la homo devenas de la 
bestoj, estas evidente, ke ni devas esti konfliktemaj, ĉar la bestoj, laŭ nia koncepto ne estas raciaj. 
Verŝajne, ke nun la afero restas pli hela. Tamen mi ne povas forlasi mian propran opinion, ke se en la 
mondo ekzistas homoj, kiuj ne estas konfliktemaj, tia filozofio pri la deveno de la homa raso ankaŭ ne 
taŭgas. Alimaniere, ni, la homoj, tre senpripense konsideras la bestojn neraciaj. Kaj ni, homaj estaĵoj, 
ĉu ni estas vere raciaj?. Se ni rigardas ĉirkaŭ ni, nome: la interna konfliktemeco nia, la detruo de la 
naturo, niaj absurdaj militoj, la mortigo de la bestoj, kun la unika objektivo de amuziĝo, fakte mi 
venas al la konkludo, ke ni homoj estas multe pli senraciaj ol la bestoj mem. Sed ni lasu flanken tiun 
aspekton filozofan pri la racieco de la homoj kompare al la bestoj aŭ inverse, ĉar ĝi restas for de la 
celo de ĉi tiu prelego.
La fakto estas, ke se ni akceptas ambaŭ konceptojn pri la deveno de la homo, ĉu tiun laŭ religia 
vidpunkto aŭ tiun laŭ la scienco, ni vidas ke en ambaŭ kazoj la konfliktemeco ĉiam akompanis nin. Kaj se 
ni deziras aŭ volas kompari ambaŭ kriteriojn pri nia propra ekzisto, ni nepre devas akcepti, ke tiu 
religia estas multe pri kruela. La historio montras al ni, ke la homo ĉiam estis konfliktema. En la 
prahistorio, kiam nia planedo estis malmulte loĝata kaj konsekvence estis sufiĉa terenospeco por ĉiuj, 
la konfliktoj inter la tiutempaj homaj estaĵoj ne mankis. Mi ne scias, ĉu en tiuj malproksimaj epokoj, 
kiam nenio estis strukturita jam komenciĝis la problemoj ekonomiaj. Sendube la manko de manĝaĵoj aŭ la 
malfacila ebleco ilin akiri starigis normojn de ekonomio, kvankam evidente ne tre severajn, ĉar la 
naturo estis en sia plena apogeo kaj oferis al siaj malmultaj enloĝantoj la sufiĉajn nutraĵojn por 
normala vivo. Tamen la manko de iloj por akiri tiujn nutraĵojn, kiel ekzemple la malfacileco por kapti 
bestojn, donis bazon por komenci la organizadon de la ekonomio. Cu en tiu socio estis iu, kiu regis la 
ekonomion kaj la aliaj, kiuj devis obei?.
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Laŭ la historiistoj, la vivo en tiuj tempoj estis sufiĉe Komunumeca Kaj se eKzistis Kvereloj estis 
precipe pro la virinoj. Sed nepre, ni devas aKcepti, Ke en tiuj malproKsimaj tempoj la nomataj 
-sovaĝuloj- iumaniere devis administracii siajn malmultajn posedaĵojn. Eble la distribuo de la eKonomio 
tiutempe Konsistis uniKe el la justa disdonado de la manĝaĝoj Kaj feloj de la mortigitaj bestoj. Do, la 
unua Stono de la ekonomio jam estas tre malnova en la fundamentoj de ĉi tiu komplika domo, kiu hodiaŭ 
estas la kerno de nia ĉiutaga vivo kaj precipa motivo de kverelo inter la homaro.
Ni lasu marĝene Kiamaniere la homo prezentiĝis en ĉi tiu planedo tera. En la vivo de la homaro estas 
kvar tempoperiodoj aŭ etapoj, kiuj montris la evoluon de la homa estaĵo, ili estas: la fajro, la 
agrokulturo, la rado kaj la elektra kurento. Ĉi tiuj malkovroj kreis ĉiam konfliktoj inter la homoj, 
Konfliktoj sociaj Kaj ekonomiaj. De la simpla, tre simpla vivo en la Komenco de la homa vivo ĝis niaj 
tagoj, konstante la homaj rilatoj komplikiĝis.
La eltrovo de la fajro signifis gravan ŝanĝon en la rutina vivo en tiuj pratempoj. Estas supozeble, ke 
la rilatoj fariĝis multe pli intimaj ĉirkaŭ la fajrujo, eĉ supozeble ankaŭ Komenciĝis la elekto de 
ĉefo, kiu ĉiam rajtis sidiĝi en la plej taŭga loko apud la fajrujo. Je la unua fojo ili manĝis varman 
kaj kuiritan viandon kaj sendube komenciĝis la envio inter la membroj de la klano aŭ tribo. Do jam en 
tiu tempo la progreso alportis malkontentecon por iuj el la malmultaj terloĝantoj. Cu tiam naskiĝis la 
multaj problemoj, kiuj hodiaŭ multe pligrandigitaj maltrankviligas nin?
Aparte de la avantaĝoj, kiujn alportis la fajro al tiuj malproksimaj terloĝantoj, oni devis pensi, ke 
estis tiam Kiam Komenciĝis la socia vivo. Eble eĉ oni distribuis la taskojn, la ĉasadon, la Kolektadon 
de lignaĵoj, la kuiradon, konsekvence oni devis starigi iun ordon aŭ ion ajn similan, ĉu ĉiu civitano 
estis kontenta kun la tasko al li komisiita?. Se ĉi tiun demandon ni analizas surbaze de nia hodiaŭa 
vivo, nepre ni devas Konkludi, ke ne. Cu tiam jam komenciĝis la propraj posedaĵoj, Kiuj tiom 
komplikigas nian nunan vivon?, ĉu tiam estas la origino de la terura frazo: ĉi tio estas miai.
Sendube la fajro ankaŭ alportis aian gravan kutimon, nome, la preno en posedon de iu loko kiel propran 
hejmon, lumaniere finiĝis parte la translokiĝo de unu loko al alia, ĉar eble Kaverno Kun fajro, Kie 
oni povis varmigi la korpon estis konsiderata kiel tre taŭga loĝejo por longaj restadoj, ĉiam rilate 
al la diversaj sezonoj de la jaro. La fajro ankaŭ alportis, sendube, kverelojn inter la malmultaj 
loĝantoj. Kiu malkovris la fajron, ne volis doni tiun malkovron al alia Kaj Komenciĝis la lukto por 
ĝia posedo.
lumaniere pro kaj per la fajro la homo ankaŭ malkovris, ke iu speciala tero estis taŭga por Kreado de ia 
materio tre malmola, Kiu siavice estis tre oportuna por mortigo de bestoj kaj homoj. Eĉ se tiu eltrovo 
de la fero tiutempe estis tre rudimenta, ĝi alportis aliajn konceptojn pri la vivo, kaj iamaniere 
starigis privilegiojn kaj diskriminaciojn. Do komenciĝis la lukto por la posedo de io, kio donus al la 
homo povon, posedon kaj aŭtoritatecon.
Sed la makovro de la fero ne estis tiom grava, kiom la komenco de la agrokulturo. La fajro grandparte 
finigis la nomadan vivon. Fine, eĉ se tre malbona, sed ili posedis hejmon. Tio signifis ankaŭ Ke la 
manĝaĵoj de la ĉirkaŭaĵoj iom post iom finiĝis kaj la bestos ankaŭ malpliiĝis, do, ili devis serĉi 
la nutraĵon en la tero. Eble la hazardo montris al ili, ke semante iujn specialajn grajnojn poste oni 
povis rikolti ion manĝeblan. Fakte ili malkovris la agrokulturon. Hodiaŭ al ni tio povas ŝajni tute 
naiva kaj neniel grava, sed en tiu tempo estis grava revolucio, kiu ŝanĝis nepre la vivformon de niaj 
malproksimaj prauloj. Estis la progreso. Sed ankaŭ tiu progreso alportis novajn problemojn kaj 
konfliktojn inter la homoj. Kun la agrokulturo samtempe aperis je la unua fojo en la vivo la laboro. 
Jes, karaj gesamideanoj, la laboro. Kiom da kapdoloroj donis ekde tiuj tempoj ĝis nun la laboro.
Karaj geamikoj, ĉu vi kapablas imagi, kio okazis post la enkonduko de la laboro en la ĉiutaga vivo?. 
Estis evidente, ke naskiĝis la kapitalo. Eble perforte sed iu aŭ iuj de la tribo fariĝis la estro aŭ 
estroj. Li aŭ ili posedis la teron Kaj la aliaj laboris por ili. Cu vi povas kompreni, Ke pro tiu 
situacio naskiĝis la sociaj klasoj?. Estis iuj, kiuj ordonis kaj aliaj, kiuj devis obei. Aperis la 
privata riĉeco kaj aperis la Konfliktoj. Cu dekomence estis sklavoj aŭ la laboro kaj la riĉeco estis 
egalrajte disdonitaj?. Sendube okazis tempoperiodoj en kiuj, laboro, riĉeco kaj regado ĝuis kontentigan 
distribuon, sed la penso de la homo, kiel montras al ni la historio, elektis la malbonan vojon. Kial 
okazis tio?. Por mi ĝi estas io nekomprenebla. Tiam estis la momento por komenciĝo de vivo, de iu 
vivosistemo samrajta por ĉiu. Sed tio ne okazis. Aperis la lukto por la posedo kaj por la povo, kaj 
samtempe la malsato. Estis areto de homoj, kiuj regis la aliajn kaj kiuj eltiris la plej grandan 
profitojn. La homoj apartenantaj al la grupo de la laboro apenaŭ havis rajtojn, sed la regantoj estis 
mastroj de ĉiuj vivoj kaj ilin ĉion posedis. Post tiom da jaroj, ni troviĝas en sama situacio, eble en 
cirkonstancoj kaj kondiĉoj tute malsimilaj al tiuj de la pratempo, sed bazita sur la sama filozofio.
La makovro de la agrokulturo, kiel dirite, ankaŭ estis la malkovro de la laboro kaj samtempe ankaŭ estis 
la komenco de la tekniko. Eĉ se tiu tekniko konsistis en la kreado de tre rudimentaj laboriloj. Gi 
signifis la komencon de la industriiĝo, ĉi tio jam estis alia motivo por dividi la homojn. Komenciĝis 
la kvereloj por la posedo de ties rajtoj kaj multe plej grave, ankaŭ komenciĝis la militoj inter la 
diversaj triboj aŭ grupoj. Se iam ili interbatalis por la fajro, nun la nun la lukto pligrandiĝis.

Ĝi daŭros...



LIA GOLA MOSTO
Miaj karaj amikoj: ĉi tio ne estas eraro. La titolo de ĉi tiu skribaĵo ne signifas, ke mi ripetas 
la tekston de la antaŭa bulteno. Okazas, karaj legantoj de "Heleco", ke ĉiu monero havas du 
flankojn, kaj, mi ne scias kial, ĉiam unu flanko de la monero estas konsiderata pli bona ol la 
alia.
Evidente, en la futbalo ne estas du flankoj aŭ du vizaĝoj. Kompreneble, estas gajaj vizaĝoj, kiam 
la amata teamo venkis, kaj estas tristaj vizaĝoj, kiam la fiasko detruas nian esperon.
Vi bone scias, ke en la futbalo estas teamoj riĉaj kaj malriĉaj. Estas kluboj, kies ekonomia 
potenco ĉiam estas kalkulata laŭ milionoj kaj milionoj da pesetoj. (Nun jam oni parolas pri 
doloroj; pardonu!: pri dolaroj). Persone, kiam modesta piedpilka teamo venkas al iu el tiuj riĉaj 
"sinjoroj" de nia enlanda futbalo, mi sentas min tute feliĉa.
Sed aparte de miaj konsideroj kaj propraj opinioj, kio okazas kiam la teamo "iras" malbone?. Kiam 
ĉiudimanĉe oni rikoltas fiaskon post fiasko?.
Mi neniam iras spekti tiun sporton, sed mia televido ja informas min pri la disvolviĝo de la 
matĉo. Mi vidas, ke la publiko ĉeestanta terure krias; oni insultas la futbalistojn, oni insultas 
la Prezidanton, kaj pri la trejnisto, estas pli bone silenti, ĉar vi jam scias kiom da ĝentilaĵoj 
la publiko dediĉas al li. Regule ĉiam oni rememorigas al li, ke li havas patrinon, familion, 
ktp... La nekontenteco estas granda inter la fidela sekvantaro, kaj kiuj ne estas tre fidelaj anoj 
kaj ne sentas la "kolorojn" de la klubo ĝin forlasas atendante, ke iam la klubo kaj la teamo 
atingos la rangon perditan, ĉar ili nenie! akceptas fiaskojn.
Kiam la afero iras sur malbona vojo, ĉiam oni kulpigas la trejniston. Mi mem ne estas sperto pri 
futbalo, sed mi ja multe miras pri tiu kulpo de la trejnisto. La kluba prezidanto organizas estraran 
kunvenon por solvi la aferon, por tuja revenigo de la teamo al bona vojo. Normale en tiuj estraraj 
kunvenoj unuanime oni decidas forigi la trejniston kaj dungi alian. La problemo estas la mono, sed 
iamaniere tio ankaŭ solviĝas, kaj la sekvantan dimanĉon jen nova trejnisto. Oni diras, ke nova 
trejnisto Ĉiam venkas en la unua matĉo, do la klientaro trankviliĝas kaj jam revas pri bonaj 
rezultoj. Kurioze estas, ke en la riĉaj teamoj ankaŭ okazas tiuj situacioj. Io nekomprenebla, ĉar 
se ili havas monon, ili ja povas "aĉeti" la plej bonajn futbalistojn kaj ĉiam venki. Sed estas 
evidente, ke tiu regulo ne ĉiam validas en la futbalo.
Nu, jen nia teamo sur malbona vojo denove. La situado estas tiom malbona, ke ĉiu pensas sin savi, 
kiom eble plej frue.
Veraj patriotoj de la teamo tuj kunvenas sekrete por organizado de nova kluba gvidantaro. La 
ĵurnaloj kunlaboras, lia celo estas la disvendado de ekzempleroj, kaj se ili anoncas novaĵojn, la 
vendeblecoj sendite estos pi grandaj Do aperas la intervjuoj kaj denove aperas ankaŭ la promesoj, 
same kion faris la fiaskinta estraro. Kiam la situacio estas tre danĝera eĉ la prezidanto devas 
demisi. Oni elektas novan porokazan prezidanton. La espero revenas inter la sekvantaro. Sed vane, 
la teamo ne trovas la rimedojn kaj la situacio daŭre malpliboniĝas. EĈ la danĝero perdi la 
kategorion minacas la teamon, ja io netolerebla. La malespero invadas ĉiujn mensojn.
La problemo etendiĝas al oficialaj instancoj, de kiuj la respondeculoj de la teamo kaj ties 
fanatikaj sekvantoj petas helpon. En la urbo la komentarioj ĉiam baziĝas sur la malbona "irado" de 
la piedpilka teamo. La loka aŭ lokaj ĵurnaloj dediĉas paĝojn kaj paĝojn al tiu grava temo. La 
specialistoj pri futbalo aperigas elokventajn studojn pri la situacio de la loka teamo. Por tiuj 
spertuloj la solvo estas ebla, se oni agas laŭ iliaj konsiloj.
Sed iom post iom, la fervoraj sekvantoj kaj la ceteraj civitanoj de la urbo alkutimiĝas al la 
situacio kaj rezignacie alceptas ĝin. En la venonta jaro oni "malascendos" en pli malaltrangan 
kategorion. Kion fari?, ĉu la futbalistoj estas la kulpuloj?, aŭ, kiel diras amiko mia, la tuta 
kupo estas de la golulo, kiu permesas, ke la pilko eniru en la golejon?.
ĉar la situacio ekonomia ankaŭ ne estas bona, la regulaj pagoj al la futbalistoj ne okazas, kio 
motivas protestojn kaj eĉ striketojn. Antaŭ tiu situacio, ĉiu futbalisto, se sia kontrakto tion 
permesas al li, tuj pensas foriri, Ĉar ja ludi en malpli alta kategorio ne estas konvena profesie.
Ne pli estas ridetoj sur la podio de la gvidantaro en la stadiono. Ciu respondeculo evitas kiun ajn 
kontakton. Ne estas bankedoj kaj la malĝojo invadas ĉiujn. Sed, laŭ diras la proverbo, la espero 
estas la lasta kion oni povas perdi. Do post la katastrofo jam komenciĝas la novaj projektoj por la 
sekva jaro. Aperas novaj "sinjoroj" por la renovigita estraro, kaj al tiuj, al kiuj oni ŝuldas 
monon, oni faras milojn kaj milojn da promesoj, anstataŭ doni al ili milojn kaj milojn da pesetoj.
Sed, kion fari?. Ja la moderna vivo funkcias tiamaniere, surbaze de promesoj, multaj promesoj, kaj 
la futbalo ne povas resti for de ĉi tiu regulo!. La kulpo estas de LIA GOLA MOSTO: kelkajn pliajn 
gotojn kaj la teamo estus sukcesinta!.

Lus Serrano Perez
Sabadeil, la 26-a de marto - 1989
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La Registaro respondas

Sendube niaj legantoj bone scias ke la 22-a kaj 23-a de la monato aprilo Ĉi-Jare okazis la 2-a 
Astura Kongreso de Esperanta La antaŭa numero de nla revuo konvene informis pri tiuj laborsesioj de 
la asturaj geesperantistoj kaj transskribis la aprobitajn rezoluciojn de tiu forumo. Nun ni 
rememorigas la du unajn el tiuj rezolucioj nome:

L Pen de la Hispana Registaro ke okaze de ĝia Prezidanteco en la Komuna Eŭropa Merkato Hispanio 
proponu Esperanton kiel helplingvon por la rilatoj inter la landoj de tiu Komunuma

2 Proponi Esperanta! kiel parto de la lecionaro en la Baza Generala Instruada

Nu. la koncernaj proponoj estis senditaj al la registaro fare de la Organiza Kongresa Komitato kaj 
Jen la Prezidanto de la kongreso ricevis la Ci-sube kopiitan leteron el la sekretariaro de la 
Reglstar-Pi^ezldento, kies tekston ni tradukas por niaj legantoj kluj ne konas la hispanan lingvon:

Estimata amiko:
Laŭ peto de la Prezidento kaj lianome, mi respondas la leteron kiun vi, kiel Prezidanto de la 2-a 
Kongreso de Esperanto, sendis al li
Alte taksante vian konfidon al li, ni transsendis vian skribaĵon al la Ministrejo pri Instruado kaj 
Scienco por ke oni registru vian peton kaj agadu Isti $i en la oportunaj cirkonstancoj.
Kore salutas vin-

DIRECTOR DEL GABINETE DE LA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Madrid, 19 de Julio de 1.989

Sr. D. Nicolŝs Muniz Alonso
Presidente del 2° Congreso Asturiano 
de Esperanto
Rivero, 62
33400 AVILES
ASTURIAS

Estimado amigo:

Por encargo del Presidente y en su nombre, contesto a la carta 
que, en su calidad de Presidente del 2° Congreso Asturiano de la Lengua 
Internacional Esperanto, Ie ha dirigido.

En atenciĉn a la confianza que en 61 deposita, dirms traslado de 
la misma al Ministerio de Educaciĉn y Ciencia para que tonaran nota de la 
recomendaciĉn solicitada y la hagan valer en cuantas circunstancias re- 
sulten oportunas.

Un cordial saludo,

Roberto Dorado
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Goje ni vin informas,ko la 27-an de Junio nun- 
jara oni komencis,en nia urbo S.abadell,la preparajn 
laborojn por la starigo de Monumento al D-ro.Za- 
menhof.

Cele- diskonigi ĝiajn karakterizaĵojn al ĉiuj me- 
dioj nialandaj,ni konsideras oportune detali la 
jenon:

La komisiono kiu oku~ 
piĝas pri la starigo 
de monumento al D ro. 
L.L.Zamenhof en la ur 
bo Sabadell, sendis al 
ni jenan leterkopioj 
per kiu niaj legantoj 
povu ekscii pri Ia nu- 
na stato de tiu afero 
interesa por nia E Mo- 
vado.

1) -La Monumento havos la alton de 12 metroj.
2) -Ci konsistos el kvar metalaj kolonoj,kies

simbolo estas:"Esperanto en la kvar kardi- 
nalaj punktoj de la mondo”.Sur la plej alta 
kolono staros la verda stelo kvinpinta,kies 
diametro ostos unu-metra.

3.)-  Laŭ provizora antaŭkalkulo,txŭ projekto kos 
tos sep milionojn da pesetoj;’

4) -Gia. konstruado daŭros proksimume tri monatojn.’
5) -Ce la piedo de la Monumento estos fiksitaj re

Uefa vizaĝo de D-ro. Zamenhof,kaj ankaŭ me- 
mortabulo de tiu grava avento esperantista.

6) -Tiu Monumento al la Majstro estos tre moderna,
kaj ĝi situos en unu el la precipaj arterioj 
de la urbo do Sabadell,ĝuste en la Bulvardo de 
D-ro.Zamenhof,inaugurita la jaron 1512.

7) -La Urban Komisionon por la starigo de la Za-
menhof-Monumento oni fondis la 29-an de majo de 
la jaro 1.987.

B)-Sb tiujn Ĉi detalojn vi bonvole divnstigos tra 
la infprmad-medĵ.oĵ de via lando/urbo, ni estos 
tre dankaj oportune ricevi la koncernajn ĵur- 
nalojn,gazetojn aŭ bultenojn informantojn pri 
tiu avento.

Ni eku 
la inaŭgu 

Salute
MONUMENT ALDR

ZAMENHOF

A p a r t a t, 407
SABADELL

Jose M9 Galofre
Domingo

a ĝusta dato de
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